
Osztály: 6.a 

Tanár: Horváthné Halász Eszter     

Tantárgy: Történelem 

Téma:       Egy középkori magyar város: Buda                               

Megoldási /visszaküldési határidő/ : 05.18. 

 

1. feladat:  Olvasd el az alábbi ismertetőt Budáról! Írd ki a füzetbe,amit vastagon 

szedtek! 

 

1243-ban IV. Béla megkezdi a budai vár építését. 1408-ban Zsigmond végleg Budára 

költözteti udvarát. 

Zsigmond király törvényekkel támogatta a magyar városokat. Uralkodása alatt élte virágkorát 

Buda.  

Ebben a leckében arról olvashatsz, hogy milyen volt a város az 1400-as évek elején. 

Szabad királyi városok: 

Luxemburgi Zsigmond támogatta és kiváltságokban részesítette a városokat. A szabad királyi 

város címet a középkori Magyarországon csak a legnépesebb és gazdaságilag is jelentős, fallal 

körülvett településeknek sikerült kiharcolniuk. Hét ilyen város volt Zsigmond király 

idejében: Buda, Pozsony, Sopron, Nagyszombat, Kassa, Bártfa és Eperjes. Buda volt a 

mintaváros. A kereskedőknek az uralkodó előírta a budai mértékegységek használatát. 

A szabad királyi városok lakosai maguk választhatták vezetőiket és bírájukat. Földesúr, 

nagy hatalmú nemes nem szólhatott bele az ügyeikbe. Egyedül a király állt a város felett, 

akinek egy összegben adóztak. Peres ügyeikkel közvetlenül a királyt képviselő bíróságokhoz 

fordulhattak. 

A középkori városokban néhány ezren laktak, Buda lakossága a 15. században meghaladta a 

13 ezer főt. Minél népesebb volt a város, annál kevesebb lett az egy főre jutó adó összege. A 



budai polgárok többsége német volt, mellettük magyarok és zsidók is éltek a városban. A 

város vezetői nagyrészt németek voltak.  

 

Így ábrázolták Budát 1493-ban: 

 

A polgárok túlnyomó többsége kereskedelemmel vagy kézművességgel foglalkozott. A 

kézművesek szakmák szerint céhekbe tömörültek. A céhek érdekvédelmi 

szervezetként szigorú szabályokkal határozták meg a termelés menetét. A céheknek 

folyamatosan részt kellett venniük a város védelmében is. A halászok céhe például azt a 

helyet védte, ahol később felépült a róluk elnevezett Halászbástya. A városban főleg 

kézművesek és kereskedők éltek, de itt szállásolták el a királyi udvarban dolgozókat is. 

 

2. feladat: 

Az alábbi linken keresd meg a lefotózott feladatot és oldd meg! 

https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_6/lecke_01_004 

 


